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Protokoll fört vid Styrelsemöte
Luleå Universitets Datorförening

Tidpunkt

2018-02-26, 18:37 - 19:59

Plats

T1

Närvarande

Gustaf Elf
John Elfberg Larsson
Edvin Åkerfedlt
Erik Viklund
Emil Kitti
Jens Lindholm
Marcus Lund

1

Ordförande
Sekreterare
Kassör tillika justeringsperson
Ledamot tillika justeringsperson
Huvudsystemansvarig
Ledamot
Medlem

Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:37.

2

Formalia
1. Val av mötesordförande
Gustaf Elf valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Edvin Åkerfedlt och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysnade
Styrelsemötet förklaras behörigt.
5. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

Edvin Åkerfedlt

Erik Viklund

Gustaf Elf
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Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att fastslå dagordningen som diskuterades fram innan mötet började.
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Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5
5.1

Uppdateringar av pågående projekt
Profilering

Gustaf har försökt kolla upp om man kan köpa in stickerpapper till skrivaren, men inte hittat något
konkret. Tanken är att medlemmarna ska kunna skriva ut sina egna sticker för en summa.
Jens har tittat på picoprojektorer och de är alltför dyra. Styrelsen kommer under helgen försöka att
måla Vicke Virus, genom att exempelvis projicera en stor bild på ett gäng papper och sedan rita av.
Kitti har börjat arbeta på en GitHub Pages-sida för LUDD. Styrelsen gillar verkligen designen och
kommer att gå ut till medlemmarna när den är redo.

5.2

Google Hash Code

Mötet diskuterar logistiken kring pizzan.
Ett mejlutskick till medlemmarna skickas av John efter mötet.

5.3

Årsmöte

Styrelsen diskuterar vad som hänt sedan sista medlemsmötet och formulerar en rapport att presentera på det uppkommande årsmötet.
Edvin ska även göra en ekonomisk rapport.
Styrelsen beslutade
att låta Edvin vara temporär ordförande medans Gustaf är på toa.
Gustaf lämnar mötet 19:04.
Kitti tog på sig att kontakta Niklas Ulfvarson.
Gustaf Elf återkommer till mötet 19:09.
Kitti nämnde att rootgruppen har tagit fram en huvudsystemansvarigskandidat i form av Marcus
Lund och ska presentera det för valberedningen.
Jens tog upp om styrelsen var intresserad att ta upp inköp av material till LUDD:s bar: Progressbaren. Kitti nämnde att tanken var att det skulle göras till föregående medlemsmöte, men rootgruppen
hade inte tid. Om möjligt ska rötterna försöka göra en motion till det kommande årsmötet.

Edvin Åkerfedlt

Erik Viklund

Gustaf Elf
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NPG-möte

John har fått i uppdrag av BGD:s styrelse att ta kontakt med NPG. Gustaf och John kommer att
ha möte med Nolleperiodsgruppen under veckan. Mötet är för spelkvällen under nolleperioden. De
kommer diskutera tider efter mötet.

7
7.1

Övriga frågor
Pappen vid kaﬀeautomaten

Edvin klagade på att Bosch skräpar ned med massvis med papperskartonger vid kaﬀeautomaten.
Styrelsen håller med och sätter ansvaret på Bosch att ta undan efter sig när de fyller på i Boschhörnan.

7.2

Styrelsen är stökig

Kitti tog upp att styrelsen är slarvig efter event med att städa upp saker. Marcus och Kitti har
diskuterat att dedikera plats för saker och ting i serverhallen.

7.3

Nya föreslagna föreningsregler på LTU

Root Johan Jatko har skickat ut ett dokument som presenterar nya föreslagna föreningsregeler
för LTU. De nya föreslagna föreningsreglerna på LTU som styrelsen tagit del av anser mötet vara
extremt hämmande och begränsande för föreningar och skulle ha en oerhört dålig eﬀekt på samtliga
föreningar på LTU:s campus. Styrelsen inväntar hur kårerna agerar kring reglerna.

7.4

Apple developerkonto

Marcus har tänkt om LUDD ska skaﬀa ett Apple devkonto. Detta för att tillåta medlemmar att
signa via LUDD och få publicera appar då via LUDD. Detta skulle kosta ca 99 dollar per år. Marcus
ska se över detaljer för detta. Styrelsen ser positivt till att erbjuda medlemmarna ännu mer förmåner
och ska kontakta Apple om eventuell sponsring.
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Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:59.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Edvin Åkerfedlt, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson

